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از گوشه و کنار

چرا مردم خبرهای پیشرفت کشور را باور نمیکنند؟

لبخند در شهر تکرار میشود

سایه دراز بیاعتمادی

مجتبی لشکربلوکی

هر ســاله وقتی نزدیــک دهه فجر
میشویم ،اخبار مربوط به دستاوردها
و پیشرفتها ،رسانهها به ویژه تلویزیون
را پر میکند .امسال چون مصادف با40
ســالگی انقالب نیز هستیم این مساله
چندین برابر شده است حتی به گونهای
کهبخشیازسواالتبرنامه«برندهباش»
(با مجریگری محمدرضا گلزار) نیز در
مورد دستاوردهای کشور شده است .اما
گوش مردم به ایــن خبرها و گزارشها
بدهکارنیست.چرامردمباورنمیکنند؟
چرا مردم میگوینــد اینها دروغهای
صداوسیماست؟
برای ایــن ناباوری و عــدم اعتماد
عمومی به خبرهای پیشــرفت کشور،
دالیل مخلتفی ذکر شــده اســت که
شاخصترینآنهابهاینشرحاست:

مهاجرت نخبگان و مهاجرت
سرمایه (جیب و مغز کشور خالی
میشود) :مردم پیش خود میگویند
که اگر واقعا این دستاوردها جدی است،
پسچرامهاجرتنخبگانوفرارسرمایه
از ایران غیرقابل انکار شــده است؟ اگر
واقعا وضعیت مملکت اینقدر رشــد
کرده است ،پس چرا فوج فوج میروند و
نمیآیند؟!اگرواقعااینقدرپیشرفترخ
داده چرا ترکها و گرجیها و ارمنیها
و اســپانیاییها بــه ایــران مهاجرت
نمیکنند؟
پیشرفت دیگر کشورها :یکی
دیگــر از دالیلی که مــردم خبرهای
پیشــرفت را باور نمیکنند ،پیشرفت
دیگر کشورهاســت .خاطرم هســت
سالهای دور ،تنها دریچه ارتباطی ما
با جهان بیرون ،یک برنامه «دیدنیها»

بود که جمعهها پخش میشــد و چند
سریال خارجی ،به واســطه اینها ،ما
درکیازجهانبیرونپیدامیکردیم.اما
اکنون به واسطه دسترسی بیواسطه به
رسانههای خارجی و سفرهای خارجی
بهويژه به کشــورهایی ماننــد ترکیه،
مالزی،سنگاپور،اماراتوچین،برداشت
اینشدهاستکهجهانبسیارپیشرفته
استوماجاماندهایم.
تلخکامیهــای سیاســی و
اجتماعی :این که ما تولیدکننده اول
خاورمیانه باشیم کافی نیست .انتظار
میرود در زمینههای سیاســی نیز به
سطح باالیی رسیده باشیم .اگر ماجرای
ســپنتا نیکنام را بهخاطر بیاورید ،یک
نفر که چهار ســال نماینده مردم یک
شهر بوده .برای بار دوم نیز به او اعتماد
میکننــد ،اما فقط به جرم زرتشــتی

مردم پیش خود میگویند
که اگر واقعا اخبار
دستاوردها و پیشرفتهای
کشور جدی است ،چرا
مهاجرتنخبگانوفرار
سرمایه از ایران غیرقابل
انکار شده است؟ اگر واقعا
وضعیتمملکتاینقدر
رشد کرده است ،پس
چرا فوج فوج میروند و
نمیآیند؟!
بودن ،عضویتش در شــورا معلق شد.
خدا را شــکر که این ماجرا ختم به خیر
شد،ولیبااینحالکمنیستنداینگونه
نگاههای تنگ و محدود .هنوز که هنوز

یادداشت
نگاهی به سیر تحول ازدواج در جهان

افزایش سن ،پایان انحصار ازدواج سنتی
مترجم :معصومه خطیبی بایگی

امروزه ،میانگین ســن ازدواج در زنان 23
ســال و در مردان  26سال اســت ،یعنی دو
سال بیشتر از میانگین ســن ازدواج در سال
 .1980این افزایش تمام مناطق جهان و اقشار
مختلف مردم را دربرمیگیرد .به تأخیر افتادن
سن ازدواج در اروپا و آمریکای شمالی بسیار
محسوس است (بهطور میانگین  4سال برای
هر دو جنسیت) .این افزایش در آفریقا بهطور
میانگین حدود دو سال و در آسیا و آمریکای
التین حدود یک سال گزارششده است.
این آمار که از پایگاه دادهای در آمریکا با در
نظر گرفتن تقسیمات جمعیتی بهدستآمده
است ،ازسوی موسسه ملی مطالعات جمعیتی
فرانسه ( )INEDدر پاریس توسط والدیمیرا
کانتوروفا ،یکی از مسئوالن تقسیم جمعیتی
در سازمان ملل متحد منتشرشده است .این
پایــگاه داده که تاکنون  1462سرشــماری

و پژوهــش ملــی را انجــام داده اســت ،به
پژوهشــگران امکان میدهد که سیر تحول
ازدواج سنتی و دیگر اشکال روابط آزاد خارج از
ازدواج را از سال  1970تاکنون در  238کشور
جهان مورد بررسی قرار دهند.
به گفتــه کانتوروفا «مطالعــه موقعیت
زناشویی افراد ما را از شاخصهای زیادی آگاه
میکند ،ازجمله دسترسی به تحصیل ،امکان
باروری ،اســتفاده از روشهای جلوگیری از
بارداری ،سالمت و طول عمر .بهعنوانمثال،
مطالعات نشــان میدهند ازدواج در یک بازه
سنی خاص ،امید به زندگی را بهطور فراوانی
افزایش میدهد».
کاهشفاصلهسنی
به تأخیر افتادن سن ازدواج پایدار پرده از
حقایق زیادی برمیدارد .این جمعیتشناس
میگوید« :در کشــورهای ثروتمند ،ازدواج
دیرهنگام نشــاندهنده به تأخیــر افتادن
ازدواج تا سن بزرگســالی و بازتابی از شرایط

اقتصــادی نامطلوب در بین جوانان اســت؛
امری که تشــکیل خانواده را حســاستر و
دشوارتر میکند .در کشورهای درحالتوسعه،
افزایــش ســن ازدواج با دسترســی زیاد به
تحصیل هم برای زنان و هم بــرای مردان در
ارتباط است».
ورونیک هرتریش ،مدیر پژوهش موسسه
اینــد فرانســه و متخصص مســائل آفریقا
خاطرنشــان میکند« :افزایش سن ازدواج
برای زنان نشاندهنده پذیرش امکان زندگی
خارج از قالب همســر و مادر بودن است .این
امر نشــان میدهد که عقیده زنان نسبت به
گذشته بیشتر مورد توجه قرار گرفته میشود.
شاخص دیگری نیز وجود دارد که همین معنا
رادربردارد:کاهشفاصلهسنیبینزنوشوهر
(بهطور میانگین سن مردان همچنان بیشتر
از سن زنان است) .در آفریقا فاصله سنی بین
زوجها بهطور قابلمالحظهای زیاد است .این
فاصله از  5/4ســال در  1980به  4/7سال در

استمسالهورودزنانبهورزشگاههاحل
نشده است .آیا واقعا نمیشود بانوان این
سرزمیندرورزشگاههاحضورپیداکنند
و ما همه متمدنانه برخورد کنیم؟ این
تلخکامیها باعث میشود پیشرفتها
کمرنگوکمرنگترشوند.
اختالف طبقاتی شــدید :یکی
دیگر از دالیلی که مردم پیشرفتها را
باور نمیکنند ،اختالف طبقاتی شدید
است ،زن سرپرســت خانواری که یک
فرزند معتاد دارد و یک فرزند سرطانی
و خودش نیز از کار افتاده است و کمک
دولت به او به یارانــه  ۴۵هزار تومانی و
سبد معیشت ۲۰۰هزار تومانی است،
چگونه میخواهد پیشــرفتها را باور
کند؟
تجویزراهبردی
مســئوالن ممکن اســت بــه این
جمعبندی برســند که ناباوری مردم
نسبت به پیشــرفتهای کشور ،به این
دلیل اســت که کم تبلیغ شده است!
پس باید بیشــتر و بیشتر تبلیغ کنیم.
امــا بهتر اســت کمــی ریشــهایتر
به این مســاله بنگریــم .اینجا دیگر
شــجاعت میخواهد .یک بار دیگر به
استراتژیهای ۴۰ســاله اخیر کشور
نگاه کنیم و از خود بپرســیم آیا زمان
آن نرسیده اســت که تغییری در آنها
بدهیم؟ صادقانه به این  ۳سوال پاسخ
دهیم:
 -۱در دهههای اخیر کدام کشــور
توانسته است در شرایط عدم قطعیت
منطقــهای و بینالمللی رشــد جدی
کند؟ازبین ۱۹۵کشوردنیا،کدامکشور
در فضای عــدم اطمینان ،به توســعه
رسیدهاست؟
 -۲در دهههای اخیر مدام ســعی
کردهایم همهچیز را از دولت بخواهیم،
مدرســه ،دولت! بیمارســتان ،دولت!
ســد ،دولت! جاده؛ دولت! مرغ؛ دولت!

حال حاضر رسیده است .فاصله سنی همسران
در آمریــکای التین  2/9ســال ،در آمریکای
شمالی و اروپا  2/5سال و در آسیا همچنان سه
سال است».
هرتریش در ادامه میگوید« :تفاوت سنی
بیانگر وجود نابرابری بین همســران اســت
و همین امــر امکان چندهمســری را فراهم
میآورد .کاهش فاصله سنی بین زن و شوهر
به معنای کاهش شمار روابطی است که در آن
اهمیتی به زن داده نمیشود به این بهانه که
وی در مقایسه با شوهرش سن کمتری دارد».
پایان سلطه ازدواج
بهرغم افزایش سن ازدواج و انقالبی که در
شکلازدواجهایسنتیایجادشدهاست،نباید
وجود ازدواجهای زودهنگام را که استقالل،
تحصیل و سالمت نوجوانان را تهدید میکند،
کتمان کرد .در حدود  40کشــور دنیا ،شمار
زنانی که قبل از  18سالگی ازدواج میکنند از
مرز  30درصد عبور کرده است .بسیاری از این
ازدواجها در آفریقای مرکزی و غربی و جنوب
آســیا اتفاق میافتند .نرخ ازدواج در سنین
پایین در جمهوری نیجر 75درصد ،در چاد72
درصد و در بنگالدش  66درصد است .دختران
کم سن و سال فقیر ،بیسواد یا کمسوادی که

پرجمعیتترین و کمجمعیتترین محله تهران
محله فتح در منطقه  ۹تهــران با  86نفر به عنوان کم
جمعیتترین محله شهر شناخته میشــود؛ از طرفی
تهرانپارس غربی با داشتن جمعیتی بالغ بر 125هزار نفر
پرجمعیتترین محله پایتخت است.
به گــزارش ایســنا ،برای اینکــه بدانیــد در تهران
محلههایــی وجود دارد کــه پرجمعیتتر از بســیاری
شهرهای بزرگ کشــور اســت ،یا برای دانستن تعداد
آپارتمانهای تهران به تفکیک مســاحت و یا مناطقی
با بیشترین تعداد کتابخانههای عمومی به سایت «داده
نمای» شهرداری تهران ســری بزنید .با مراجعه به این
وبگاه به آدرس  data.tehran.irمیتوان از اطالعات
آماری شــهر که در دســته بندیهای تفکیک شده با

نمودار ،جداول و توضیحاتی همراه اســت بهســادگی
استفاده کرد.
طبق آمار منتشر شده در ســایت داده نمای تهران،
محله تهرانپــارس غربــی در منطقه چهار با داشــتن
جمعیتی بالغ بر 125هــزار نفر پرجمعیتترین محله و
شلوغتر از شــهرهای بزرگ و قدیمی مثل بندر انزلی،
الهیجان و چابهار است.
محله مســعودیه در منطقه  15و جنت آباد جنوبی
در منطقه پنــج به ترتیب پــس از تهرانپــارس غربی
پرجمعیتتریــن و همچنین محله بوســتان والیت در
منطقه  19و کوهســار در منطقه یک نیــز بعد از فتح،
کم جمعیتترین محالت شــهر تهران هســتند .طبق

آخرین آمار منتشــر شده در ســایت داده نما در تهران
بیش از  8میلیون و 600هزار نفــر زندگی میکنند که
منطقه چهار با داشــتن جمعیتی بالغ بر  920هزار نفر،
پرجمعیتترین و منطقه  9با داشتن حدود  174هزار نفر
کم جمعیتترین منطقه شهر تهران محسوب میشوند.
همچنین متراکمترین منطقه تهران به لحاظ جمعیت،

مسئوالنممکناستبه
اینجمعبندیبرسندکه
ناباوری مردم نسبت به
پیشرفتهایکشور،به
ایندلیلاستکهکمتبلیغ
شده است! پس باید بیشتر و
بیشترتبلیغکنیم.امابهتر
است کمی ریشهایتر به
اینمسالهبنگریم.اینجا
دیگرشجاعتمیخواهد
تخممرغ؛ دولــت! زمان آن نرســیده
است که به سازوکار بازار اعتماد کنیم و
نترسیمازاینکهبخشخصوصیبزرگ
وقدرتمندشود؟
 -۳در دهههــای اخیــر ،همواره
بهخاطر نداشتن اطالعات از خانوارها،
از همه به یکسان حمایت کردهایم ،به
همه  ۴۵هزار تومــان دادهایم ،به همه
 ۲۰۰هزار تومان سبد کاالیی دادهایم.
چرا نباید یارانه سرپرست خانوار از کار
افتاده با یارانه یک پزشــک متخصص
جراحقلبیکیباشد؟ظلموناکارآمدی
از این بزرگتر!
در جاده اشــتباه ،اگر شــما راننده
را عوض کنید ،یا ماشــین مدل باالتر
بخرید،یابهجایبنزینمعمولی،بنزین
سوپر یا بیشــتر گاز بزنید ،هیچکدام،
تاکیــد میکنم هیچکدام ،شــما را به
مقصد بهتری نخواهد رساند .نمیگویم
تمام مسیری که ما رفتهایم اشتباه بوده
است ،قطعا نبوده است .که اگر بود ما به
این دستاوردها نمیرسیدیم ،اما برای
تبدیل این دستاوردها به رفاه و عدالت
بایدبرخیجادههاراعوضکرد.بااقتصاد
دولتی-رانتی،نظامرفاهی-حمایتیکور
و فضای عدم اطمینان نسبت به آینده
نمیتوانپیشرفتکرد.

درمحیطهایروستاییزندگیمیکنند،بیش
از سایرین در معرض خطرات ناشی از ازدواج
بیش از موعد قرار دارند.
آمار و ارقام ســازمان ملل متحد از وجود
پدیدهای دیگر نیز خبر میدهد :پایان انحصار
ازدواج ســنتی و افزایش قابلتوجه «روابط
توافقی» (همخانگی یا رابطه آزاد بدون ازدواج
رسمی) .این نوع روابط در آمریکای التین و
در جزایر کارائیب بسیار رایجاند .جوانان اروپا
و آمریکای شمالی اشکال جدید ازدواجهای
توافقی را به ازدواج سنتی ترجیح میدهند.
در بعضی از کشــورها ازجملــه دانمارک،
افزایش زناشویی آزاد (بدون ازدواج) کاهش
ازدواج رسمی را جبران میکند ،اما در بعضی
دیگر از کشــورها ازجمله ایتالیــا اینگونه
ن کشــورها مجردی مطلق یا
نیســت .در ای 
روابط عاشــقانه بدون همخانگی گسترش
بیشتری دارد.
هنوز بهطورقطع نمیتوان گفت که عامل
افزایش سن ازدواج بیاهمیت شدن ازدواج نزد
جوانان است یا اینکه ازدواج صرفاً راهی برای
به رسمیت شناخته شدن روابط آزاد در بین
این افراد شده است.
منبع :روزنامه لوموند 9،ژوئن2016

منطقه  10با آمــار  399نفــر بر هر هکتار محســوب
میشــود .منطقه  22نیز با آمار  30نفر بر هر هکتار کم
تراکمترین منطقه تهران اســت .وجــود بافت ریزدانه
در منطقه  10و زمینهای عریض در منطقه  22نشــان
دهنده و دلیل حجم باال و کم تراکــم در این دو منطقه
است .بر اســاس گزارش روابط عمومی سازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات شــهرداری ،گفتنی است سازمان
فاوای شهرداری تهران ،ســایت «داده نما» را در دوره
جدید مدیریت شهری با هدف دسترسی آزاد شهروندان
به دادههای شهر ،راه اندازی و در آن اقدام به رونمایی از
آمار و اطالعات مختلفی در حوزههایی مثل ارتباطات،
امور قضایی ،انرژی ،آموزش ،بازارهای مالی ،جمعیت و
نیروی انسانی ،حمل و نقل و انبارداری ،آب و هوا ،صنعت و
معدن ،عمران شهری و ...کرده است .اطالعات این سایت
بهمرور در حال بهروزرسانی و تکمیل است.

از 18دی ماه ،اکران ۴۵۰تابلوی کمپین لبخند
شهر با هدف گسترش فرهنگ لبخند زدن در بین
شهرونداندرتمامیفضاهایتبلیغاتیشهرمشهد
به صورت گسترده آغاز شده و آنطور که مدیرکل
روابط عمومی و بینالملل شهرداری مشهد گفته
اســت اکران این تابلوها تا  ۱۰روز آینده ادامه داد.
محمدرضااسماعیلزادهدربارهکمپینلبخندشهر
که به همت شهرداری مشهد و با مشارکت مؤسسه
فرهنگی شهرآرا کار خود را آغاز کرده است ،گفت:
این تابلوها در تمام مناطق ۱۳گانه شهر جانمایی
شدهاست؛همچنیناین تابلوهابا ۸پیامو ۲۵طرح
متفاوت آذینبندی شده اســت .مدیرکل روابط
عمومیوبینالمللشهرداریمشهدادامهداد:ایجاد
فضایمتفاوتروحیوترویجفرهنگمهربانیبین
مردم از اهداف اکران این تابلوهاست .به این ترتیب
کمی از تنشهای روانی زندگــی در محیط های
شهریکاستهمیشود.عناوینبهکارگرفتهشدهدر
اینتابلوشاملجمالتیمانند«:بهلبخندتوشهرزیبا
میشود»« ،بخند که شهر به لبخند تو زنده است»،
«لبخند که میزنی بهار میشود»« ،لبخند طرح
مهربانی در بوم زندگی»« ،افق دریائی از نور است و
لبخند»« ،لبخند تو آیین دعای همه ما»« ،لبی پر
زخنده دلی پر امید» و «من به لبخند تو مشتاق که
نهمحتاجم»است.

مناسبسازی تهران
برای جانبازان و معلوالن

مدیرعاملسازمانبوستانهاوفضایسبزشهر
تهران با بیان اینکه بر اساس اعالم شهردار تهران
مناسبسازیبوستانهایموجودشهرتهرانبرای
استفاده جانبازان و معلوالن ،در دستور کار مستمر
شهرداری قرار گرفته است ،اظهار کرد :در طراحی
تمامی بوستانهای در دســت احداث تسهیالت
الزم برای اســتفاده جانبازان و معلــوالن فراهم و
استانداردهایمربوطهبایددقیقاً مصوباترارعایت
کنند .علی محمد مختاری در ادامه تاکید کرد :این
پروژهشاملمناسبسازیمعابربرایاستفادهتمامی
توانیابانازجملهروشندالنوتسهیلدردسترسی
آنان به تمامی امکانات و تجهیزات بوســتان است،
تامین مبلمان ویژه توانیابــان ،نصب آبخوریها،
تجهیزات تندرستی و آمادگی جسمانی ،تابلوهای
راهنما و سرویسهای بهداشتی مناسب استفاده
کمتوانان ،نصب وسایل بازی قابل استفاده توسط
کودکان کمتــوان و توقفگاه ویژه خــودرو از دیگر
بخشهای پروژه مناسب سازی بوستانهای شهر
تهراناست.
حناچی مطرح کرد؛


تهران
خطوط مترو
 200واگن کم دارد

شهردار تهران در مراسم امضا تفاهمنامه تأمین
قرارهایخط 7متروتهرانگفت:اگرهمهشبکههای
حملونقلباحداکثرظرفیتبهرهبرداریشود،تا50
درصدظرفیتبرایآنهاوجوددارد.پیروزحناچیبا
بیاناینکهدرحالحاضر 2.5میلیون سفرشهریبا
متروانجاممیشود،گفت:ایدهآلماایناستکهتعداد
سفرهای شهری با مترو را به  7میلیون سفر افزایش
دهیم .وی با بیان اینکه برای جلوگیری از ترافیک و
آلودگیراهشناختهشدهتریجزتوسعهحملونقل
عمومیوجودندارد،افزود 200:واگندر 7خطمترو
تهرانکمداریموتوافقیکهامروزامضاشددرراستای
تأمین همین واگنها است .حناچی با اشاره به بسته
شدن واگنها ادامه داد :تالش میکنیم این ظرفیت
رادرکلکشورتوسعهدهیموامیدواریمتجربهخوبی
را در ســاخت واگنها در داخل کشور کسب کنیم.
شهردارتهرانبابیاناینکههمهمدهایحملونقل
قابلیتسرمایهگذاریتوسطبخشخصوصیرادارند،
گفت:متوسطقیمتهایبلیتمترو700توماناست
که شهروندان برای خرید مستقیم از گیشه 1000
تومانپرداختمیکنندکــهاگرقیمتهزینهاداره
مترورامحاسبهکنیم 2،هزارو 300تومانمیشود.

